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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE REPÚDIO", a divulgação maciça de mentiras
(fakenews) por parte do MST, no sentido de desacreditar e tentar enfraquecer o programa Titula Brasil,
agredindo o Secretário Especial de Assuntos Fundiários, o Presidente da República e todos os Assentados
da Reforma Agrária do Brasil.

JUSTIFICATIVA

O Deputado Estadual Gilberto Cattani, repudia a divulgação maciça de mentiras (fakenews) por parte do
MST, no sentido de desacreditar e tentar enfraquecer o programa Titula Brasil, agredindo, de forma vil, o
trabalho do Secretário Especial de Assuntos Fundiários e do Presidente da República, violando direitos de
todos os Assentados da Reforma Agrária do Brasil
Inadvertidamente o Movimento vem espalhando o falso conceito de que com a titulação de terras
empreendida pelo INCRA se estaria privatizando terras.
No Facebook, publicou o MST: “Você sabe o governo Bolsonaro quer com a titulação? Em síntese, o
programa “Titula Brasil” de Bolsonaro prevê a privatização das terras e a apropriação dos assentamentos de
Reforma Agrária, que serão colocados à disposição do mercado.”
Em sua página oficial (MST.ORG), publicou[1]: “O programa retira as atribuições de titulação e regularização
fundiária do Ministério da Agricultura e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e
transfere para as prefeituras. O programa facilita a regularização da grilagem de terras, pois nos municípios o
poder de pressão dos latifundiários, das empresas e parlamentares ligados ao agronegócio é maior.”
A verdade é outra. Em consulta ao site do Governo Federal, o Titula Brasil[2] “foi criado para apoiar a
titulação de assentamentos e de áreas públicas rurais da União e do Incra passíveis de regularização por
meio de parcerias com os municípios. Os municípios podem aderir, de forma voluntária, por meio do
Formulário de Adesão nesta página.”.
Certo do apoio dos demais parlamentares para aprovação da presente moção.
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[1]
https://mst.org.br/2021/10/05/titulacao-de-bolsonaro-quer-deixar-familias-assentadas-sem-terra-novamente/

[2] https://www.gov.br/incra/pt-br/titulabrasil
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